
Ohjeita ja tulkintoja koskien IHFn käsipallon pelisääntöjä 

Kansainvälinen käsipalloliitto IHF on selventääkseen tiettyjä tilanteita 

julkistanut uudet tulkinnat ja ohjeet koskien 1.7.2016 voimaan tulleita 

pelisääntöjä. Nämä tulkinnat ja ohjeet tulevat voimaan 1.7.2018 alkaen. 

 

Viimeisen 30 sekunnin sääntö 

Sääntöjä 8:10c ja 8:10d muutettiin 2016, jotta vältyttäisiin ottelun viime 

hetkillä tapahtuvalta epäurheilijamaiselta käytöksellä, jonka tarkoitus oli 

mahdollistaa oman joukkueen voitto. Samoilla muutoksilla haluttiin 

mahdollistaa häviöllä olevan joukkueen yhden tai useamman maalin saaminen 

ja ylläpitää katsojien mielenkiinto ottelun viime sekunneille asti. 

Säännön 8:10c mukaan pelaajaa tai johtajaa joka esti tai viivästytti heiton 

suorittamisen ottelun viime hetkillä rangaistiin vastustajan 7m-heitolla. 

Säännön 8:10d mukaan vuorostaan 7m-heitto annettiin vastustajalle jos 

pelaajalle tai johtajalle tuomittiin, pallon ollessa pelissä, ottelusta sulkeminen 

(punainen kortti) ottelun viime hetkillä. Viimeksi mainittu ei muodostunut 

ongelmaksi tulkita oikein. 

Sääntö 8:10c sen sijaan oli sovellettavissa vain, mikäli pallo ei ollut pelissä ja 

puolustava pelaaja esti tai hidasti heiton suorittamisen. Tämä sääntö on 

johtanut vääriin tulkintoihin erotuomareilta, pelaajilta ja muilta käsipallo-

ihmisiltä ja lisäksi on huomattu joitakin erittäin epäurheilijamaisia tapoja 

kiertää sääntö nykymuodossaan, johtaen vuorostaan rikkovan joukkueen 

voittoon ja käsipallolle epäsuotuisaan imagoon. 

Tästä syystä IHF on päättänyt hieman muuttaa säännön tulkintaa koskien 

ohjetta ”etäisyyden pitämisen laiminlyönnistä” (8:10c), sisältäen nyt myös 

tulkinnan siitä, että tuomio 7m-heitosta ja ottelusta sulkemisesta tulee koskea 

myös tilannetta jossa puolustava pelaaja syyllistyy seuraavanlaisiin 

sääntörikkomuksiin heiton suorituksen aikana: 

 

 

 

 



Nykyisen ohjeen päivitys: 

Etäisyyden pitämisen laiminlyönti (Sääntö 8:10c) 

”Etäisyyden pitämisen laiminlyönti” johtaa ottelusta sulkemiseen ja 7m- 

heittoon, jos viimeisen 30 sekunnin aikana heittoa ei voida suorittaa. 

Sääntö on sovellettavissa jos rike tapahtuu peliajan viimeisen 30 sekunnin 

aikana tai samanaikaisesti loppusummerin kanssa (kts Sääntö 2:4 1. kappale). 

Tässä tapauksessa erotuomareiden ratkaisu perustuu heidän 

tapahtumatoteamuksiinsa (Sääntö 17:11). 

Jos peli viimeisen 30 sekunnin aikana keskeytyy häirinnästä, joka ei suoraan ole 

kytköksissä heittoon valmistautumiseen tai sen suorittamiseen (esim. väärä 

vaihto tai vaihtoalueella tapahtuva epäurheilijamainen käytös) tulee soveltaa 

sääntöä 8:10c. 

Esimerkiksi, jos heitto voidaan suorittaa mutta se torjutaan liian lähellä ja 

aktiivisesti heiton lopputulosta estävän pelaajan toimesta tai suorittavaa 

pelaajaa häiriten, sääntöä 8:10c on myös sovellettava. 

Jos pelaaja on alle 3 metrin etäisyydellä heittäjästä, muttei aktiivisesti estä 

suoritusta, tästä ei seuraa rangaistusta. Sääntö 8:10c on sen sijaan voimassa, 

jos pelaaja seisoo liian lähellä ja hyödyntää tätä torjumalla heiton tai syötön. 

 

Nykyisen ohjeen päivitys: 

Loukkaantuneen pelaajan avustaminen (Sääntö 4:11) 

Tapauksissa, joissa useampi saman joukkueen pelaaja loukkaantuu (esim. 

kolaroidessaan), erotuomarit tai otteluvaltuutettu voivat antaa luvan 

ylimääräisille henkilöille, kuitenkin korkeintaan kaksi jokaista loukkaantunutta 

pelaajaa kohti, tulla kentälle auttamaan loukkaantunutta pelaajaa. Lisäksi 

erotuomarit ja otteluvaltuutettu antavat tarvittaessa luvan 

ensiapuhenkilökunnalle tulla kentälle. 

 

 

 

 



Uusi ohje: 

Syöttöjen laskeminen passiivisen pelin ennakkovaroitusmerkin aikana (Sääntö 

7:11, Tulkintaohje 4, englanninkielinen lisäliite Appendix 3 esimerkit 13&14) 

Jos puolustaja torjuu heiton maalia kohti ja pallo palautuu heittäjälle tai tämän 

joukkuetoverille, tämä lasketaan syötöksi. 

 

Uusi ohje: 

Maalivahdin ottelusta sulkeminen säännön 8:5 selityksen mukaan 

Tämä koskee tilannetta, jossa maalivahti tulee ulos maalialueelta tai on 

vastaavassa asemassa pelikentällä törmäten vastakkaisesta suunnasta tulevan 

pelaajan kanssa. Se ei koske tilannetta, jossa maalivahti juoksee vastustajan 

kanssa samaan suuntaan, esim. tullessaan vaihtoalueelta takaisin pelikentälle. 

 

Uusi ohje: 

7-m heiton tuomitseminen kun maali on tyhjä (Sääntö 14:1, Tulkintaohje 6c) 

Tulkintaohjeessa 6c mainituissa tilanteissa, joissa on selvä esteetön 

mahdollisuus heittää pallo tyhjään maaliin, selväksi maalinsaantitilaisuudeksi 

tulkitseminen vaatii, että pelaajalla on pallo hallussaan ja selvästi yrittää heittää 

pallon suoraan tyhjään maaliin. 

Tämä selvän maalinsaantitilaisuuden määritelmä on voimassa riippumatta 

rikkeen tyypistä tai siitä onko pallo pelissä vai pois pelistä. Lisäksi jokainen 

heitto tulee suorittaa sekä heittäjän että hänen joukkuetovereidensa puolelta 

oikeasta asemasta. 

 

Uusi ohje: 

Videotarkistuksen käyttäminen 

Tilanteessa, jossa vaaditaan videotarkistuksen käyttämistä päättämään onko 

kyseessä maali vai ei, pidennetään mahdollisuutta hylätä maali aina seuraavaan 

pallon hallinnan vaihtumiseen asti. Muutoin pätee säännön 9:2 mukainen 

mahdollisuus hylätä se aina seuraavaan alkuheittoon asti. 

 



Uusi ohje: 

Väärällä paidanvärillä tai numerolla kentälle tuleva pelaaja (Säännöt 4:7 ja 4:8) 

Sääntöjen 4:7 tai 4:8 rikkominen ei johda pallon hallinnan vaihtumiseen. Se 

johtaa vain pelin katkaisemiseen, jotta pelaaja voi korjata virheellisen 

varustuksen ja pelin jatkamiseen edeltävästi palloa hallinneen joukkueen 

heitolla. 


